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Ответник: Landeshauptmann von Wien

Диспозитив
1. С оглед на достъпа, при условие че положи успешно изпит за
правоспособност, до регламентираната адвокатска професия
в приемащата държава членка, на разпоредбите на
Директива 89/48/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988
година относно обща система за признаване на дипломите
за висше образование, издадени след завършването на профе
сионално образование и обучение с минимална продължи
телност от три години, изменена с Директива
2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
14 май 2001 година, може да се прави позоваване от
титуляря на документ за официална квалификация,
издаден в тази държава членка и удостоверяващ курс на
образование след средното образование с продължителност
повече от три години, както и на равностоен документ за
официална квалификация, издаден в друга държава членка
след допълнително обучение с продължителност по-малко
от три години и предоставящ му в последната държава
достъп до регламентираната адвокатска професия, която
упражнява там ефективно към датата, на която е подал
искането да бъде допуснат до изпита за правоспособност.
2. Директива 89/48, изменена с Директива 2001/19, трябва
да се тълкува в смисъл, че не допуска възможността
компетентните органи на приемащата държава членка да
откажат на лице, намиращо се в положение като това на
жалбоподателя по главното производство, да го допуснат до
изпита за правоспособност за адвокатската професия при
липсата на доказателство за полагането на практическия
стаж, изискван от правната уредба на тази държава членка.
(1) ОВ C 141, 20.6.2009 г.

Решение на Съда (втори състав) от 22 декември 2010 г.
(преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof —
Австрия) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann
von Wien

Предмет
Преюдициално запитване — Verwaltungsgerichtshof —
Тълкуване на член 18 ЕО — Закон с конституционен ранг на
държава членка, с който се премахват благородническите титли
и привилегии в тази държава и се забранява на гражданите да
носят чуждестранни благороднически титли — Отказ на
органите на тази държава членка да впишат в акта за раждане
благородническа титла и частица, които са част от фамилно име,
което пълнолетен гражданин на тази държава е получил в друга
държава членка, в която пребивава, поради осиновяването му от
гражданин на последната държава
Диспозитив
Член 21 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска при
обстоятелства като тези по главното производство органите
на държава членка да откажат да признаят всички части на
фамилното име на гражданин на тази държава членка,
определено в друга държава членка, в която въпросният
гражданин пребивава, при осиновяването му като пълнолетно
лице от гражданин на втората държава членка, когато
фамилното име включва благородническа титла, която е недо
пустима в първата държава членка съгласно конституционното
ѝ право, след като приетите от органите в този контекст
мерки са обосновани по съображения за обществен ред, тоест са
необходими за защита на интересите, които целят да
гарантират, и са пропорционални на следваната легитимна
цел.
(1) ОВ C 193, 15.8.2009 г.

Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г.
(преюдициално
запитване
от Markkinaoikeus —
Финландия) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare
Oy, по-рано Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Дело C-208/09) (1)
(Европейско гражданство — Свобода на движение и на
пребиваване в държавите членки — Закон с конститу
ционен ранг на държава членка, с който се забраняват
благородническите титли и привилегии в тази държава
— Фамилно име, което пълнолетен гражданин на тази
държава е получил поради осиновяване в друга държава
членка, в която пребивава — Благородническа титла и
частица, които са част от фамилно име — Вписване от
органите на първата държава членка в регистъра за
гражданско състояние — Служебна поправка в
актовете за гражданско състояние — Премахване на
благородническата титла и частица)
(2011/C 63/06)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Verwaltungsgerichtshof
Страни в главното производство
Жалбоподател: Ilonka Sayn-Wittgenstein

(Дело C-215/09) (1)
(Обществени поръчки за услуги — Директива
2004/18/ЕО — Смесен договор — Договор, сключен
между възлагащ орган и независимо от него частно пред
приятие — Създаване на съвместно предприятие с равно
дялово участие за предоставяне на здравни услуги —
Задължение на партньорите да получават през четири
годишен преходен период здравни услуги от съвместното
предприятие в полза на своите работници и служители)
(2011/C 63/07)
Език на производството: фински
Запитваща юрисдикция
Markkinaoikeus
Страни в главното производство
Ищци: Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, по-рано
Suomen Terveystalo Oyj
Ответник: Oulun kaupunki

